
 

Kursrapport för kurs UM5005 vt 2018 

Bakgrundsfakta 

Även denna kursomgång bjöd vi in Karin Axsäter från VFU-sekretariatet till 

seminariet inför och hon gick igenom den nya portföljen. Vi har inte gjort några 

förändringar av studenternas uppgifter i portföljen den här gången. 

 
Synpunkter från studenter 

73 % av de svarande säger att seminariet inför förberedde dem för VFUn i stor eller 

mycket stor utsträckning. Vi har krav på att man undervisar minst 25 st lektioner och 

54 % av studenterna har undervisat mer än 31 tim. 13 studenter (37 %) har undervisat 

mellan 21–30 lektioner. Tre studenter har undervisat mindre än 20 timmar men vi har 

ingen underkänd student enligt VFU-rapporterna.  

 

I kommentarerna framkommer att studenterna har svårt att få till undervisning i alla 4 

ämnen, beroende på hur handledarens tjänst ser ut. Professionsutvecklingsmatrisen har 

vi valt att inte lägga någon kraft på.  

 

De flesta studenter är nöjda med trepartssamtalet. I den mån studenterna anser att det 

fortfarande är för mycket dokumentation i portföljen så handlar det om att de måste 

koppla sina lektionsplaneringar till didaktisk litteratur.  

37 % av de svarande säger att portföljen bidragit till hög eller mycket hög grad till 

deras professionsutveckling, 50 % av de svarande menar att den bidragit i låg grad.  

Vi har i princip inte haft några problem med att få in handledare i portföljen denna 

gång. Det flesta övriga synpunkter handlar om tidpunkten för VFU III och 

dokumentationen i portföljen. 

  
Synpunkter från lärarlaget och sammanfattning och förslag på 

åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att studenterna är väldigt nöjda med de delar SU - lärare 

har haft ansvar för. Av de studenter som deltagit i kursen (52 st) är 45 godkända, fyra 

studenter ska göra sin vfu utomlands och är därför ännu inte godkända, tre studenter 

saknar rapporter.  

 

Även om många anser att perioden bör flyttas kommer det inte att ske någon 

förändring av det förrän ht 19. Det studenterna uttrycker mest missnöje med är att de 

behöver göra kopplingar till kurslitteratur i sina planeringar. Ett ofta återkommande 

skäl till studenternas missnöje med detta är att de har sin litteratur  

kvar. Till hösten 18 tänker vi ta bort den delen.  

 

Lars Forsberg och Lotta Billing 

Kursansvariga vfu III vår 2018 
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